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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003711-51.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante 
PETRUCIO KRISTIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO 
PARCIAL à apelação, nos termos da fundamentação exposta, a fim de absolver 
PETRUCIO KRISTIANO DA SILVA da acusação pela prática do delito do art. 184, 
§2º, do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 
mantendo a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei 
nº 11.343/06, fixando sua pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias 
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta 
e cinco) dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença combatida. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FERNANDO SIMÃO (Presidente) e FREITAS FILHO.

São Paulo, 13 de dezembro de 2017.

REINALDO CINTRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003711-51.2016.8.26.0099

Apelante: Petrucio Kristiano da Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto nº 5858

Apelação. Tráfico de drogas e violação de direito autoral. 
Art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, e art. 
184, §2º, do CP. Materialidade e autoria do delito de tráfico 
comprovadas. Quantidade e variedade de drogas que pode e 
deve ser valorada (sob óticas distintas) na primeira e 
terceira fase da dosimetria. Art. 42 da Lei Antidrogas. 
Imposição de regime inicial fechado de cumprimento de 
pena, corretamente aplicado.  Inviabilidade da substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Pedido de absolvição do delito de violação do direito 
autoral. Adequação social. Absolvição. Recurso provido 
em parte.

Trata-se de apelação interposta por PETRUCIO 

KRISTIANO DA SILVA em face da r. sentença (fls. 244/251) que julgou 

procedente o pedido inicial, condenando o apelante à pena de 06 (seis) anos, 10 

(dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 

de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico 

de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, c.c. art, 40, V, ambos da Lei nº 

11.343/06, e violação de direito autoral (art. 184, § 2º, do Código Penal  CP).

O réu apresentou apelação às fls. 306/320, requerendo a 

absolvição por insuficiência probatória do delito de tráfico e por atipicidade da 

conduta do delito de violação de direito autoral. Subsidiariamente, postula: a) a 

redução da reprimenda imposta, considerando que a ponderação da quantidade dos 

entorpecentes na primeira e na terceira fases da dosimetria implica bis in idem; b) a 

alteração para regime inicial para o semiaberto; c) a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos; e d) o reconhecimento da confissão quanto ao 
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delito de violação de direito autoral.

Em contrarrazões, o i. Ministério Público pugnou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 326/331).

Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 

360/397) opinando desprovimento do apelo.

É o relatório. 

Consta da denúncia que, em 03 de maio de 2016, por volta 

das 16h30min, na Rua Armando Salles de Oliveira, nº 557, centro, em Vargem, 

comarca de Bragança Paulista, o réu trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 

309 (trezentas e nove) porções de cocaína, com peso total de 310g (trezentos e dez 

gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que o apelante tinha em depósito, com o 

intuito de lucro, 86 (oitenta e seis) cópias de videofonogramas e fonogramas 

reproduzidas com violação de direito autoral, sem a expressa autorização dos 

titulares dos direitos ou de quem os represente.

Ao que se apurou, o acusado adquiriu os entorpecentes na 

cidade de São Paulo. Quando retornava para sua cidade (Extrema/MG), conduzindo 

sua motocicleta, foi abordado por policiais militares que, em revista pessoal, 

encontraram as referidas drogas, bem como a quantia de R$ 439,00 (quatrocentos e 

trinta e nove reais) em notas diversas. Em diligência à residência do réu, foram 

encontrados mais entorpecentes, bem como as mídias falsificadas e a quantia de R$ 

4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
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A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas 

pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/08), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), 

pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/19), pelo laudo de constatação (fls. 20/21), 

pelos laudos periciais (fls. 47/71 e 113/125), pelo exame químico-toxicológico (fls. 

143/148), bem como pela prova oral colhida.

Em sede policial, o apelante admitiu a prática do tráfico. 

Disse que adquiriu o entorpecente na cidade de São Paulo e que era transportado 

quando da abordagem policial. Disse que a droga seria vendida em Extrema/MG, 

sua cidade. Alegou que transportava, na ocasião, 300 porções de cocaína e que 

estavam escondidas em sua cueca. Afirmou que comentou com os policiais que 

outros entorpecentes poderiam ser encontrados em sua casa, de modo que os 

policiais para lá se deslocaram. Explicou, ainda, que o dinheiro apreendido não 

guarda relação com o tráfico. Acrescentou que procedia a venda de mercadorias 

falsificadas e que, devido a dificuldade financeira, resolveu realizar a venda da 

droga. Porém, em juízo apresentou versão distinta, negando a propriedade da droga 

e admitindo apenas a venda de CDs e DVDs piratas.

Sua versão restou isolada nos autos.

Os policiais civis afirmaram que faziam fiscalização de 

rotina quando resolveram abordar a motocicleta conduzida pelo acusado, pois 

notaram que ele tinha um volume na cintura, sendo constatado tratar-se de uma 

grande quantidade de entorpecente. O acusado admitiu o tráfico e a aquisição da 

droga na cidade de São Paulo. Questionado a respeito, alegou que a droga seria 

vendida em sua cidade, Extrema/MG, sendo que havia mais entorpecente em sua 

residência. Ato contínuo, os depoentes para lá se dirigiram e encontraram 

entorpecentes e produtos falsificados.

Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito 

se entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor 
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sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, 

no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável 

eficácia probatória” (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

 

No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

“O valor do depoimento testemunhal de 

servidores policiais - especialmente quando prestado em 

juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de 

inquestionável eficácia probatória, não se podendo 

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais 

incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O 

depoimento testemunhal do agente policial somente não 

terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do 

Estado, por revelar interesse particular na investigação 

penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal 

como ocorre com as demais testemunhas - que as suas 

declarações não encontram suporte e nem se harmonizam 

com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0, 

Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

 Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos 

policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham 

motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.

Considerando-se todo o conjunto probatório elencado acima, 

patentes a autoria e a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Assim determinada a reprovação penal do apelante quanto 

ao tráfico de drogas, passa-se à análise da dosimetria penal.
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A quantidade e variedade de entorpecentes devem ser 

consideradas nas diversas fases da dosimetria (art. 42 da Lei Antidrogas), mas sob 

perspectivas diversas  na primeira, é considerada como fator atentatório à saúde 

pública, e na fixação da pena final é vista sob o prisma do grau de envolvimento do 

réu com estrutura criminosa destinada ao tráfico.

Neste sentido, confira-se elucidativo precedente deste E. 

Tribunal:

“O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que, 

na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a 

natureza e a quantidade da entorpecente, quanto a 

personalidade e a conduta social do agente. A incidência 

do primeiro fator mencionado, de ordem qualitativa e 

quantitativa, não só pode, como deve, o correr tanto na 

primeira fase do cálculo da pena, como também 

cumulativamente na terceira, na qual será fixado o 

percentual de eventual redução, na hipótese de estarem 

presentes os requisitos do art. 33, § 4º, do mesmo diploma 

legal. Assim, ainda que a pena-base já tenha sido 

majorada com lastro na espécie e na quantidade do tóxico 

apreendido, poderá perfeitamente o Magistrado, com base 

no mesmo fundamento, deixar de aplicar o redutor em seu 

máximo, e estabelecê-lo em patamar mínimo ou 

intermediário, sem que tal proceder implique em bis in 

idem; isso porque referido elemento qualitativo e 

quantitativo será necessariamente apreciado em cada fase 

do cálculo sob perspectivas completamente distintas. Na 

primeira fase, a natureza e a quantidade da substância 

apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto 

parâmetros para a constatação da intensidade de lesão à 
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saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do 

grau de envolvimento do réu com a criminalidade 

organizada ou de sua devoção à atividade criminosa” 

(Apelação nº 0004566-60.2014.8.26.0338, E. 8ª Câmara de 

Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. 12.11.2015).

Portanto, mantenho a majoração da pena-base em 1/6 (um 

sexto), pois se mostra adequada ao caso, tendo em vista ser considerável a 

quantidade de droga apreendida em poder do apelante. 

Na segunda fase de aplicação da pena, a pena retorna ao 

mínimo legal, tendo em vista a atenuante da confissão, como bem apontado pelo d. 

magistrado a quo.

Na terceira etapa, mantenho a aplicação da causa de aumento 

de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 e do redutor do tráfico 

privilegiado, no patamar apontado na r. sentença, tendo em vista a ausência de bis in 

idem, conforme elucidado acima, totalizando 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 

(dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-

multa.

Quanto ao pedido de conversão da reprimenda privativa de 

liberdade em restritiva de direitos, observe-se que, em que pese a edição da 

Resolução nº 5 do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão 

em penas restritivas de direitos", presente no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, tal 

benefício não é possível diante das circunstâncias do caso concreto, tendo em vista 

os efeitos nocivos do crime de tráfico de entorpecentes, que geram profundas feridas 

na sociedade atual, e revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação 

à saúde pública e o bem estar social, o que vai de encontro com o requisito previsto 

pelo inciso III, do art. 44, do Código Penal (CP), qual seja, “os motivos e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003711-51.2016.8.26.0099 -Voto nº 5858 8

circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Desta feita, embora o crime tenha sido praticado sem 

violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à 

prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, inciso III, do CP).

Enfim, o crime cometido é de extrema gravidade e causa 

temor na sociedade como um todo, destruindo famílias e vidas. Assim, deve ser 

coibido pelo Estado de forma rígida, a fim de inibir sua prática.

Neste sentido:

“Tráfico ilícito de drogas. Artigo 33, caput, e § 4º, 

da Lei 11.343/06 - Recurso da acusação buscando o 

afastamento da redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, 

da Lei 11.343/2006. Descabimento. Recurso da defesa. 

Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. 

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos. Inapropriado - Fixação de regime aberto para 

o cumprimento da pena. Incabível. Substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. 

Recursos ministerial e defensivo desprovidos.” (TJ/SP, 

Apelação nº 0055632-07.20138.26.0050, Rel. Des. Freitas 

Filho, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21/06/2017).

“Não parece razoável que o condenado por tráfico 

de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande 

porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em 

todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema 

gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, 

desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos 
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outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm 

origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, 

sem falar do problema de saúde pública em que já se 

transformou.” (STJ, HC 203.403/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, j. 

21/06/2011).

É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do 

fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, 

considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos 

ou a eles equiparados (art. 5º, inciso XLIII). 

Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida 

político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados 

internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário. 

Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de 

outros delitos, o que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por 

parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se 

mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas 

ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Este é o entendimento adotado de forma majoritária por este 

Colendo Tribunal de Justiça: 

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO 

SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL 

MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME 

INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE 

DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - 
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INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que 

há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou 

equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO 

NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. 

Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Marco 

Antônio Marques da Silva, j. 27/06/2013).

“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação 

para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da 

Lei nº 11.343/06). (...) Regime inicial fechado único 

possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da 

corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade 

prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. 

Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” 

(TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4ª 

Câmara de Direito Criminal, rel. Luis Soares de Mello, j. 

02/07/2013).

“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local 

conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a 

iminência da abordagem por guardas municipais, 

desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 

19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, 

em seu poder e ao ensejo de revista, de R$ 62,00 sem 

comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas 

municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias 

dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de 

flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das 

drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da 

conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem 
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decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, 

com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela 

acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de 

direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. 

Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei 

(Lei nº 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP 

0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5ª Câmara de 

Direito Criminal, rel. Pinheiro Franco, j. 04/07/2013). 

Por fim, quanto ao delito da violação de direito autoral, de 

rigor ponderar, no caso, os princípios penais da intervenção mínima e da adequação 

social da conduta do réu.

Conforme entendimento sedimentado nesta C. Câmara:

 “É notório que o controle administrativo, 

imposição das respectivas multas, é praticamente 

inexistente. Tudo acontece à luz do dia, à vista das 

autoridades, sem qualquer reprovabilidade social da 

conduta frente ao homem médio. Aquilo que é aceito e 

tolerado como trabalho lícito pela sociedade, não pode ser 

apenado tão gravemente pelo Direito Penal, o que fere 

frontalmente os Princípios da Razoabilidade e 

Proporcionalidade” (Apelação nº 

3005018-31.2013.8.26.0604, Rel. Des. Fernando Simão, j. 

23/06/2016).

Não é razoável e tampouco proporcional que se imponha 

pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, reprimenda maior do que a imposta a 

furtadores e estelionatários, crimes de reprovabilidade significativa, a sujeito que se 

presta a vender CDs e DVDs piratas.
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Nestes termos, vale ressaltar, com vênia para transcrever, 

novamente, a brilhante lição do i. Des. FERNANDO SIMÃO:

“Busca-se punir, por visão estrábica aquele que 

está na posse de alguns Cd´s, sem preocupação 

investigativa para buscar o grande distribuidor de 

reproduções eventualmente falsas. Isso não atende o 

interesse público e o julgador não pode deixar de 

visualizar, mesmo que com lupa preciso fosse, esses 

aspectos sociais de extrema importância. Não fosse a 

fragilidade da prova material, temos agora a atipicidade da 

conduta pela ausência de reprovabilidade social, além do 

inquestionável estado de necessidade do acusado que tem 

rendimentos ínfimos, rateados com o sócio. Trata-se de 

pessoa que precisa sustentar a família materialmente em 

dias difíceis da nossa economia. Tinha uma simples banca 

de venda de quinquilharias” (Apelação nº 

3005018-31.2013.8.26.0604, Rel. Des. Fernando Simão, j. 

23/06/2016).

Sendo assim, nesta linha de raciocínio, de rigor a absolvição 

do réu quanto ao delito tipificado no art. 184, §2º, CP. 

Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante 

da confissão quando da dosimetria do delito de violação de direito autoral.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à 

apelação, nos termos da fundamentação exposta, a fim de absolver PETRUCIO 

KRISTIANO DA SILVA da acusação pela prática do delito do art. 184, §2º, do 

CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo 

a condenação pela prática do crime do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei nº 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003711-51.2016.8.26.0099 -Voto nº 5858 13

11.343/06, fixando sua pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 485 (quatrocentos e 

oitenta e cinco) dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença combatida.

Reinaldo Cintra
Relator
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